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Sem verba da Prefeitura, Associação Protetora dos 
Animais faz campanha para arrecadação de fundos

Objetivo é pagar contas e continuar com programa de castrações
   A Associação Prote-
tora dos Animais – APA 
lançou no último mês 
a “Campanha dos 900 
amigos” para acertar 
um débito de R$ 9 mil 
com uma clínica e um 
hospital veterinário 
que trataram de ani-
mais resgatados pela 
APA. O apelo popular 
pretende sensibilizar 
900 pessoas que con-
tribuam com R$ 10 

cada. A campanha foi a 
saída encontrada pela 
APA, que ainda não re-
cebeu verba da Prefei-
tura de Jaboticabal em 
2016.
   Fundada em 2001 e 
presidida por Jeff rey 
Frederico Lui, a asso-
ciação atua no con-
trole da população de 
animais e acredita que 
a castração é a melhor 
forma de zerar o núme-

ro de animais abando-
nados no município. 
Além das castrações, 
a associação atende 
animais abandonados, 
que geralmente estão 
em situação crítica e 
que precisam de trata-
mentos que, na maio-
ria das vezes, costu-
mam ser caros. 

Tribunal rejeita contas da FAE
Cargos comissionados em excesso motivaram parecer contrário

   O Tribunal de Con-
tas do Estado – TCE 
julgou irregular a 
prestação de contas 
da Fundação de Am-
paro ao Esporte - FAE, 
referente ao ano de 
2014. O parecer foi 
divulgado esta sema-
na e levou em conta o 
excesso de cargos co-
missionados na fun-

dação e a ausência de 
efetivos. 
   No relatório, o Tri-
bunal aponta que os 
comissionados devem 
ocupar apenas cargos 
de direção, chefi a e 
assessoramento, mas 
não é o que aconte-
ce na FAE. Atribui-
ções como Assessor 
Técnico Desportivo e 

Assessor Técnico de 
Administração, por 
exemplo, são funções 
administrativas cor-
riqueiras, segundo o 
TCE, que deveriam 
ser exercidas por fun-
cionários efetivos, ou 
seja, concursados.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS CIDADÃOS JABOTICABALENSES
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   A CÂMARA MUNICI-
PAL DE JABOTICABAL, 
em respeito à imensa 
maioria de cidadãos 
decentes que integram 
a sociedade jaboticaba-
lense e que, como pes-
soas de bem que são, 
precisam conhecer os 
dois lados da história 
para poder fazer um 
julgamento justo, cum-
pre sua obrigação de 

trazer a público as ve-
rídicas e detalhadas in-
formações sobre a vo-
tação dos projetos de 
lei e de resolução que 
fi xaram os subsídios 
(salários) dos PRÓXI-
MOS: Prefeito, Vice-Pre-
feito, Secretários Mu-
nicipais e Vereadores, 
que serão eleitos em 
02 de outubro de 2016 
e tomarão posse em 1º 

de janeiro de 2017.
   Aqui já fi ca eviden-
te a primeira mentira 
publicada por “jornais” 
e “jornalistas” que não 
têm compromisso al-
gum com a verdade, 
mas apenas com seus 
interesses próprios, 
tentando ludibriar os 
cidadãos de bem.
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Projeto Microbacias II bene! cia 
mais de mil produtores rurais
Mais de 130 associações e cooperativas de 112 

municípios paulistas participam da liberação de mais 
de R$ 58 milhões.

   Mais de três mil produto-
res rurais paulistas terão 
condições de aperfeiçoar 
e valorizar o seu processo 
produtivo e gerar renda 
por meio da sexta Chama-
da Pública do Projeto de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias 

II – Acesso ao Mercado, 
do Governo do Estado. Na 
terça-feira, 31 de maio, o 
governador Geraldo Al-
ckmin, acompanhado do 
secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, assinou termos de 
compromisso com 134 as-

sociações e cooperativas 
de 112 municípios pau-
listas que apresentaram 
Proposta de Negócio para 
adquirir equipamentos, 
estruturas e tecnologias.

JOÃO ROCK 
Pág. 2
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João Rock chega aos 15 anos com a 
essência do rock como DNA

PMDB DE JABOTICABAL SE REÚNE E DECIDE 
LANÇAR VITÓRIO DE SIMONI COMO PRÉ-

CANDIDATO A PREFEITO DE JABOTICABAL

   O festival criado em 2002, 
atrai público de diversos 
estados brasileiros para o 
interior de São Paulo para 
curtir o rock e seus ritmos 
parceiros 
   O João Rock, festival de 
rock realizado na cidade de 
Ribeirão Preto (SP), celebra 
15 anos de existência como 
uma referência nacional 
mesmo fora do eixo das ca-
pitais que concentram os 
grandes eventos do gênero.
O evento, que acontecerá 
no dia 18 de junho de 2016, 
não tem mais ingressos 
para vender desde abril. 
São cerca de 50 mil pessoas 
vindas basicamente de São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Santa 
Catarina, entre outros.
   A estrutura e importân-
cia do evento também são 
reconhecidas pelos artistas 
que experimentaram o pal-
co do João Rock durante os 
15 anos do evento, mas o 
diferencial que é comemo-
rado nesta edição histórica 
é que nunca o  João Rock 
apresentou outros gêneros 
musicais para garantir visi-
bilidade ou bilheteria. Des-
de 2002, sobe ao Palco do 
João Rock o melhor do rock 
nacional, em 14 horas de 
música ininterruptas.
   Para Samuel Rosa, vocalis-
ta do Skank, que participou 
de cinco edições, o festival 
consolidou o seu espaço 
por se reinventar a cada ano 
- “O Skank tocou em algu-
mas edições do João Rock 
e a cada ano a estrutura, o 

   O PMDB de Jaboticabal se 
reúne e defi ne que lançará 
candidato a Prefeito nas 
eleições deste ano e o nome 
aclamado por unânimidade 
foi do Presidente do PMDB 
de Jaboticabal o Vereador 
Vitório De Simoni.
   Nessa oportunidade, 
houve a presença de mui-
tos fi liados e amigos na 
reunião do partido, que 
hoje conta com quase 
1.000 fi liados em nosso 
município, inclusive com 
aumento signifi cativo de 
mulheres e jovens que 
entraram recentemente, 
engrossando as fi leiras de 
peemedebistas.
   Nesta reunião, o parti-
do também defi niu seus 
candidatos à vereador 
montando uma chapa 
competitiva, e quem está 
conduzindo este trabalho 
é o Vereador Vitório De 
Simoni, empenhado em 
montar uma chapa que 
fará um bom trabalho no 
Legislativo. 
   “Temos discutido com 
frequência os principais 
temas de políticas pú-

som e o público melhora. No 
palco me sinto em um dos 
maiores festivais do mundo. 
Atualmente, o João Rock é 
um dos eventos mais impor-
tantes do circuito pop/rock 
no Brasil”, afi rma o vocalista 
do Skank, que participou da 
edição de 2015.
   O vocalista do CPM22, Ba-
dauí, que participou de oito 
edições do João Rock e, em 
2016, fará parte do palco 
2002, repetindo o line-up 
da primeira edição, afi rma 
que o grande diferencial do 
festival é a programação.
   “O João Rock faz a diferen-
ça ao acreditar em bandas 
fortes, bandas com conte-
údo, não se moldando pelo 
que aparentemente vende 
mais. Esgotar 45 mil ingres-
sos com antecedência de 50 
dias demonstra a força do 
evento”, diz Badauí.
   De acordo com Marcelo 
Rocci um dos organizado-
res do evento, o sucesso do 
João Rock é a manutenção 
da essência do festival alia-
da aos conceitos de inova-
ção e sustentabilidade.
   “Quando começamos, 
queríamos trazer para o 
interior o espírito de festi-
val. Ao longo destes anos, 
procuramos sempre focar 
no rock e no pop, sem abrir 
muito para outros ritmos 
para não descaracterizar o 
festival. Além disso, busca-
mos inovar com a criação 
de novos palcos, ampliação 
do espaço e da estrutura, 
atrações paralelas e o en-
volvimento com temáticas 

blicas, importantes para 
nossa cidade. O PMDB tem 
uma bonita e limpa histó-
ria de grandes realizações 
e compromisso com Ja-

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

10º Festival Dança para Todos

8ª Semana Acadêmica 
do Curso de Educação 
Física

   Como parte da progra-
mação de comemorações 
pelo aniversário de 93 
anos do Centro Univer-
sitário Moura Lacerda, a 
quadra do câmpus de Ja-
boticabal acolheu, mais 
uma vez, o Festival “Dan-

ça para Todos”, que che-
gou à sua 10ª edição. O 
evento, que reuniu mais 
de 400 pessoas nas arqui-
bancadas, trouxe apresen-
tações de 23 grupos de 
dança do município e da 
região. Com abertura da 
banda “Zé Ninguém”, de 
Guariba, a noite foi re-
pleta de espetáculos. Os 
participantes – que en-
volviam alunos de todos 
os períodos da gradua-

ção e do Colégio Mou-
ra Lacerda, membros de 
academias e unidades da 
Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais) – apresentaram esti-
los variados, como ballet, 
street dance, tango, funk, 
entre outros. A atividade, 
realizada no dia 23 de 
maio, também integrou o 
calendário da 8ª Semana 
Acadêmica do Curso de 
Educação Física.

sociais”, afi rma.
   Evolução
   O João Rock que, na edi-
ção de 2002, contava com 
um palco e quatro shows 
na programação, neste ano, 
terá uma estrutura envol-
vendo quatro palcos, um 
line-up com 17 bandas, 
ampla área de alimentação, 
dois camarotes, área pre-
mium, área de esportes ra-
dicais, além de uma loja de 
produtos exclusivos com a 
marca do festival.
   De acordo com a organi-
zação do João Rock, a pre-
visão é de um faturamento 
em torno de R$ 10 milhões, 
o que representa um cresci-
mento de 20% em relação a 
edição anterior.
   “É um segmento dife-
renciado, por isso, nossas 
ações são direcionadas 
para o público em poten-
cial. Outro fator é que esta-
mos crescendo com os pés 
no chão, aumentando a in-
fraestrutura de acordo com 
o nosso público, sem visar 
apenas lucro. Tanto as mar-
cas que investem no João 
Rock, quanto seus visitan-
tes, enxergam isso”, afi rma 
Luit Marques.
   JOÃO ROCK EM NÚMEROS 
desde 2002
15 edições
500 mil expectadores 
230 horas de música
100 milhões de expectado-
res via internet, tv e rádio
284 shows
5 mil empregos gerados
   Faturamento previsto de 
R$ 10 milhões, em 2016.

boticabal e faremos nos-
sa cidade viver um novo 
momento a partir das pró-
ximas eleições de 2016”, 
afi rma Vitório De Simoni.

CONFERINDO – Prefeito 
visita museu para confe-
rir digitalização e redes 
sociais bombam. Conferiu 
extintores e equipamen-
tos de segurança também?
JOGANDO ÁGUA NO 
CHOPP ALHEIO – Au-
mento de salário para pre-
feito e secretários munici-
pais é vetado. Não vai ter 
aumento em 2017 para os 
novos que virão. 
TIRA FOTO TAMBÉM? – 
Departamento de Trânsito 
ganhou novos equipamen-
tos para autuações. Agora 
é tudo eletrônico. Resta 

saber se também tira foto 
para redes sociais. 
SÓ DEUS NA CAUSA – 
Depois de apelarem para 
a ajuda de alguns verea-
dores, moradores do pre-
dinho na Cohab 1 estão 
assustados. Além das ra-
chaduras e vazamentos, 
agora aparecem cobras no 
local.
NÃO ENTENDI, EXPLICA 
DE NOVO – Propaganda 
de partido ligado ao go-
verno municipal exalta 
profunda sintonia com 
clamor público. Então vai 
limpar a cidade, tapar os 

buracos e pagar em dia? É 
Isso? 
PAGAMENTO CHEGAN-
DO – Data para crédito 
em conta dos salários dos 
servidores vem chegando 
e com ela, a esperança das 
horas extras que ainda 
não foram pagas..
FÉRIAS ANTECIPADA 
– Centenas de assesso-
res comissionados são 
pegos de surpresa com 
o aviso de férias em ju-
nho. Conversas de corre-
dores dizem que a pró-
xima surpresa pode ser 
ainda pior. 

FIQUE SABENDO
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Concurso Público da Prefeitura de Jaboticabal 
acontece no próximo domingo, dia 5

   Por meio da Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração, as provas para o 
Concurso Público da Pre-
feitura acontecem no dia 
5 de junho em dois pe-
ríodos, às 9h, com aber-
tura dos portões às 8h e 
fechamento às 8h50; e no 
período da tarde às 14h, 
os portões serão abertos 
às 13h, com fechamen-

to às 13h50. As provas 
acontecem na Faculdade 
São Luís.
  O secretário de Admi-
nistração, César Poletti, 
pede para os candidatos 
chegarem impreterivel-
mente com antecedên-
cia de uma hora, quando 
acontece a abertura dos 
portões.
  Serão disponibilizados 

mais de 40 vagas, além 
das vagas de cadastro 
reserva. Os cargos de 
ajudante de serviços ge-
rais, coveiro, servente, 
operador de máquinas 
pesadas, padeiro, tele-
fonista, agente de trân-
sito, técnico em segu-
rança do trabalho, PEB II 
(português, matemática, 
história e artes), fi scal 
tributário, fonoaudiólo-
go, psicólogo e auditoria 
médica, as provas serão 
no período da manhã e 
os demais cargos à tar-
de.

http://www.jaboticabal.sp.gov.br/2010/
index.php/concurso/ver/339/concurso-
publico-n-01-2016-
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Busca da Inovação

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A LEI DE CAUSA E EFEITO

   Um laboratório NB3, que 
cumpre os requisitos de Se-
gurança Biológica Nível 3, 
estabelecidos pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE), único do nosso Estado 
e um dos poucos do País da 
área animal a ter esse nível 
de segurança, que será fun-
damental para o apoio e a 
execução dos programas sa-
nitários brasileiros, contri-
buindo para as operações de 
comércio nacional e interna-
cional. Possibilita uma ação 
mais rápida na área de defesa 
agropecuária. Serão feitos em 

saudabilidade para os alimen-
tos, sanidade animal e vegetal 
e inovação tecnológica.
   Toda essa importância está 
não apenas no prédio que é 
um símbolo da Vila Maria-
na, na capital paulista, mas 
também em suas unidades 
em todo o Estado. Como o 
estratégico Centro Avança-
do de Pesquisa Tecnológica 
do Agronegócio Avícola, em 
Descalvado e Bastos, onde 
a sanidade dos planteis é 
constantemente analisada e 
a comercialização interna-
cional garantida - mantendo 
a marca de nada menos do 
que R$ 1,5 bilhão anual em 
exportações.
   Com seus laboratórios acre-
ditados pelo Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro), o Bio-
lógico é credenciado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) 
para análises de pragas e do-
enças de plantas.
   É essa confi abilidade que faz 
com que seja referência tam-
bém na produção de vacinas 
para pelo menos 14 Estados 

brar de DEUS  e pedir ajuda  
material e espiritual, com a 
força da fé, esperança e ca-
ridade.Nascemos para so-
frer, vivermos em busca de 
felicidade, na conquista do 
amor e perdão. Resgatamos 
dívidas contraídas no passa-
do, em outras encarnações. 
DEUS É  JUSTO. Nós é que 
contraímos  KARMAS que 
precisam passar por pro-
vas ou expiações, de acordo 
com a gravidade do ato pra-
ticado. A REENCARNAÇÃO 
é uma condição necessária 
para depuração do espírito,  
que volta, para num corpo 
material, no encontro com 
seus afi ns e familiares, ou 
outros que passamos den-
tro de um relacionamento, 
a curto ou a longo prazo, 
possamos encontrar a paz, 

até 48 horas atendimentos 
emergenciais para identifi -
cação de doenças - em situa-
ções normais, essas análises 
são feitas em cinco dias úteis, 
aproximadamente.
   O Governo de São Paulo in-
vestiu cerca de R$ 2 milhões 
para implantação deste Labo-
ratório NB3, inaugurado no 
dia 25 de maio. Certamente, 
o Estado terá retorno desse 
investimento, seja ele direto 
ou indireto. A confi abilidade 
de laboratórios de diagnós-
tico veterinário repercute 
na credibilidade da comer-
cialização internacional de 
commodities animais, im-
portantes na balança comer-
cial brasileira. E o Instituto 
Biológico, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, 
é referência de laboratórios 
acreditados pelos órgãos pú-
blicos.
   O Instituto foi criado há 
89 anos principalmente para 
combater a broca do café, 
mas ao longo do tempo foi 
ampliando sua atuação e se 
tornou símbolo de confi ança, 

   Os acontecimentos den-
tro da lei de causa e efeito 
-KARMA, nos abalam se con-
siderarmos como tragédia. 
São fatos coletivos ou indi-
viduais, abrangendo vidas e 
mais vidas, trazendo dores e 
sofrimentos. São incêndios, 
temporais, terremotos e ou-
tros que nos levam a lem-

brasileiros. Em 2015, foram 
comercializadas 2.372.620 
doses – sendo mais de 642 
mil para o rebanho paulista. 
É referência também interna-
cional, com suas inovações 
buscadas por países de vá-
rios cantos do mundo como 
Turquia, Bolívia, Camarões, 
Espanha e Canadá.
   Os resultados de suas pes-
quisas são agora diretamente 
transferidos para o homem 
do campo em iniciativas 
como o Programa de Sanida-
de em Agricultura Familiar 
(Prosaf). Sempre orientando 
sobre problemas que causam 
grandes prejuízos ao agrope-
cuarista como, por exemplo, 
a mastite bovina, a fusariose, 
o carrapato, a Sigatoka Negra 
e o ácaro rajado – enfrentado 
via controle biológico com 
ácaro predador, sem agredir 
a natureza.
   É referência nacional para 
diagnóstico da Sigatoka Ne-
gra, uma das doenças mais 
temidas pelos bananiculto-
res. É uma das duas únicas 
instituições brasileiras cre-
denciadas para detecção de 

o amor e a união de todos, 
em prol da fraterna carida-
de. Ninguém sofre sem uma 
causa, trazendo um efeito. 
Buscamos a causa em encar-
nações anteriores, onde acu-
mulamos ações e reações. A 
vida do espírito é eterna e 
os caminhos são traçados de 
acordo com as condições e 
os meios criados no mundo 
da evolução, vinculadas nas 
provas e expiações que pas-
samos  justifi cando os acon-
tecimentos, que acontecem 
por força da necessidade de 
acertos e reparos nas vidas 
sucessivas, para se torna-
rem realidades.               
NA VIDA TUDO PASSA. Num 
tempo necessário para  nas-
cerem as realidades, vividas 
e passadas pelo crivo da 
razão e da inteligência, na 

pragas quarentenárias. Pos-
sui o único laboratório no 
Brasil certifi cado para con-
trole de qualidade de agen-
tes de controle biológico de 
natureza fúngica e é certifi -
cado pela ISO 9001 para 12 
escopos.
   É dele o único laboratório 
público da administração 
direta acreditado pela NBR 
ISO/IEC 17025 para análise 
de resíduos de pesticidas em 
alimentos e bebidas, garan-
tindo um alimento saudável 
à mesa da população. Possui 
a única Unidade Laboratorial 
de Referência em Pragas Ur-
banas no Brasil.
   É cadastrado junto ao Mi-
nistério do Meio Ambiente 
como fi el depositário de oito 
coleções biológicas. Abriga 
em seu Museu a maior diver-
sidade de espécies de inse-
tos vivos, sendo considerado 
o único jardim zoológico de 
insetos no Brasil. Mantém 
uma das maiores coleções do 
mundo de fi tobactérias, pro-
venientes de áreas tropicais.
   Monitora cerca de 90% das 
centrais de inseminação ar-

PALAVRA FINAL

Pr. Anastácio Martins

   A palavra fi nal sempre será 
do Senhor nosso Deus. Do 
homem são as preparações 
do coração, mas do Senhor, 
a resposta da boca. Você 
pode fazer planos, desde 
que esteja de acordo com 
a Palavra de Deus. Ele sabe 

ram em si mesmo e se dei-
xaram levar pelo o orgulho, 
achando que poderia fazer 
tudo sem o Senhor. Deus 
está no controle de tudo, 
quer você aceite ou não. No 
final é Ele quem vai decidir. 
Não faça como o rei Saul 
que pensou que poderia 
fazer tudo o que bem qui-
sesse e do jeito dele, mas 
ele não conseguiu nenhum 
sucesso, pelo contrario, só 
tristeza, muita dor e so-
frimento. Ele deixou o or-
gulho entrar no coração e 
quando alguma coisa saía 
errada, ele jogava a culpa 
em alguém, mas o Senhor 

muito bem o que é melhor 
para você. Foi Ele quem te 
escolheu desde o ventre 
de sua mãe e te santificou, 
para você ser uma benção. 
Quantos que já não fizeram 
planos sem a direção de 
Deus, pensando que tudo 
daria certo, e depois fica-
ram decepcionados e amar-
gurados. Alguns chegaram 
até desistir da vida, se en-
tregando totalmente ao fra-
casso e dizendo: Deus não é 
comigo, Ele me abandonou, 
agora estou sozinho e etc. 
Mas em nenhum momento 
eles buscaram a ajuda do 
Senhor Deus. Eles confia-

Deus, no seu imenso amor, 
lhe deu várias oportunida-
de para ele se consertar.In-
felizmente ele não aprovei-
tou nenhuma, porque ele 
pensava que a palavra final 
era a dele, mas estava to-
talmente errado. Ele deve-
ria ter consultado o Senhor 
para saber como ele deve-
ria agir em cada situação. 
Com certeza o Senhor teria 
dirigido cada passo que ele 
dava. Quando você é dirigi-
do pelo Espírito do Senhor, 
tudo o que você fizer e 
onde você colocar as suas 
mãos, prosperará, porque 
os planos de Deus para sua 

vida é muito maior e me-
lhor. Nunca deixe de seguir, 
de obedecer ao Senhor, por 
mais que as coisas este-
jam difíceis e tudo parecer 
impossível. Não desista, 
continue confiando na Pa-
lavra do Senhor, ela tem 
todo poder que você preci-
sa para vencer os grandes 
e os pequenos obstáculos. 
Lembre-se que esse não é o 
seu fim e não é o que Deus 
sonhou por você. Fique fir-
me, porque o que há de vir, 
virá e não tardará. Faça pla-
nos, mas sempre esperan-
do a resposta do Senhor. Só 
Ele tem a Palavra final. Não 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Para se roubar um coração
   Para se roubar um coração, 
é preciso que seja com mui-
ta habilidade, tem que ser 
vagarosamente, disfarçada-
mente, não se chega com 
ímpeto, não se alcança o co-
ração de alguém com pressa. 
   Tem que se aproximar com 
meias palavras, suavemente, 
apoderar-se dele aos pou-
cos, com cuidado. 
   Não se pode deixar que 
percebam que ele será rou-
bado, na verdade, teremos 
que furtá-lo, docemente. 
   Conquistar um coração de 
verdade dá trabalho, requer 
paciência, é como se fosse 
tecer uma colcha de reta-
lhos, aplicar uma renda em 
um vestido, tratar de um jar-

se tenha conseguido conhe-
cer cada cantinho, entender 
cada espaço preenchido e 
aceitar cada espaço vago... 
e então, quando fi nalmente 
esse coração for conquis-
tado, quando tivermos nos 
apoderado dele, vai existir 
uma parte de alguém que se-
guirá conosco. 
Uma metade de alguém que 
será guiada por nós e o nos-
so coração passará a bater 
por conta desse outro cora-
ção. 
   Eles sofrerão altos e baixos 
sim, mas com certeza haverá 
instantes, milhares de ins-
tantes de alegria. 
   Baterá descompassado 
muitas vezes e sabe por que? 

dim, cuidar de uma criança. 
   É necessário que seja com 
destreza, com vontade, com 
encanto, carinho e sinceri-
dade. 
   Para se conquistar um co-
ração defi nitivamente tem 
que ter garra e esperteza, 
mas não falo dessa esper-
teza que todos conhecem, 
falo da esperteza de senti-
mentos, daquela que existe 
guardada na alma em todos 
os momentos. 
Quando se deseja realmen-
te conquistar um coração, é 
preciso que antes já tenha-
mos conseguido conquistar 
o nosso, é preciso que ele 
já tenha sido explorado nos 
mínimos detalhes, que já 

Faltará a metade dele que 
ainda não está junto de nós. 
   Até que um dia, cansado de 
estar dividido ao meio, esse 
coração chamará a sua outra 
parte e alguém por vontade 
própria, sem que precise-
mos roubá-la ou furtá-la nos 
entregará a metade que fal-
tava... e é assim que se rou-
ba um coração, fácil não? 
   Pois é, nós só precisare-
mos roubar uma metade, a 
outra virá na nossa mão e 
fi cará detectado um roubo 
então! 
   E é só por isso que encon-
tramos tantas pessoas pela 
vida a fora que dizem que 
nunca mais conseguiram 
amar alguém... é simples... 

é porque elas não possuem 
mais coração, eles foram 
roubados, arrancados do 
seu peito, e somente com 
um grande amor ela terá um 
novo coração, afi nal de con-
tas, corações são para serem 
divididos, e com certeza 
esse grande amor repartirá 
o dele com você.
   Nunca diga te amo se não 
te interessa. 
   Nunca fale sobre sentimen-
tos se estes não existem. 
   Nunca toque numa vida se 
não pretende romper um co-
ração. 
   Nunca olhe nos olhos de 
alguém se não quiser vê-lo 
se derramar em lágrimas por 
causa de ti. 

tente fazer nada sem antes 
consulta-Lo, porque você 
pode ficar muito decepcio-
nado. Espera, porque o me-
lhor de Deus está por vir. 
(Leia I Samuel 15). Confia 
no Senhor, Ele vai dirigir to-
dos os seus passos, para a 
vitória, em nome de Jesus. 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo De Deus. Av. 
Benjamim Constant Nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com           

   A coisa mais cruel que al-
guém pode fazer é permitir 
que alguém se apaixone por 
você quando você não pre-
tende fazer o mesmo..
   O Amor pode dar certo, 
quando conquistado com 
respeito e interesse real um 
pelo outro.

tifi cial de touros registradas 
no País, atendendo aos pro-
tocolos internacionais para a 
comercialização de sêmen e 
embriões industrializados.
   Esta dinâmica de atuação 
que se estende também aos 
nossos Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), Instituto 
de Zootecnia (IZ), Instituto 
de Tecnologia dos Alimentos 
(Ital), Instituto de Pesca (IP) e 
Instituto de Economia Agrí-
cola (IEA), sob coordenação 
da Apta, corresponde à uma 
diretriz do governador Ge-
raldo Alckmin de diminuir a 
distância entre a pesquisa e a 
produção. Este trabalho será 
intensifi cado com a implan-
tação dos Núcleos de Inova-
ção Tecnológica (NITs).
   São quase nove décadas de 
história e importância que 
não cabem aqui, não encon-
tram espaço sufi ciente na 
mais afi ada das memórias 
que seja. São 89 anos de uma 
vida dedicada a tornar o coti-
diano do setor mais seguro, 
inovador e produtivo. Um 
trabalho que promete ainda 
muitas mais ótimas ideias.

   Nós precisamos reto-
mar nossa alegria!
   Num primeiro encontro 
com Jesus, convertemo-
nos, porque temos um 
gosto, uma grande ale-
gria em mudar de vida, 
mas depois vamos nos 
“esfriando” e voltando à 
normalidade do mundo. 

Pensamos que a radicali-
dade do início era exage-
rada, mas isso não é ver-
dade, meu filho, minha 
filha! Você está esmore-
cendo, por isso voltando 
à vida “mais ou menos, 
coluna do meio” que você 
tinha antes. É por essa 
razão que a tristeza está 
tomando conta de você 
de novo.
   Acostumamo-nos com 
as coisas de Deus e en-
tramos numa rotina, num 
“cristianismo light”, an-
dando na coluna do meio. 
Mas não há uma coluna 
do meio! Na verdade, há 
apenas duas colunas: uma 
que nos leva para o Céu e 
outra que nos leva à per-
dição. A coluna do meio 
parece muito linda, mas 
nos leva para o inferno.
   Muitos querem cami-
nhar num cristianismo 
normal, mas Jesus diz 
que são os violentos que 
conquistam o Reino de 
Deus.

Por  Monsenhor Jonas 
Abib

Porque um cristão light vive triste?

“Cristão light” é 
aquele que vive no 
mais ou menos

prática da caridade e da me-
diunidade, no exercício do 
amor ao próximo.         
   A felicidade nasce dentro 
de nós quando a cada um 
será dado segundo a suas  
obras, criadas com a humil-
dade. O poder da fé em acre-
ditarmos em DEUS  e sermos 
os reais servidores das leis 
de DEUS.                                      
   Eu sou um ser de fogo vio-
leta;
   Eu sou a pureza que DEUS 
deseja;
   Nós seremos felizes e nada 
no faltará;
   Gozaremos de boa saúde, e 
havemos de realizar.
   Viva  JESUS em nossos co-
rações, para sempre
   A BOA NOVA É A LUZ QUE 
ILUMINA OS CAMINHOS POR 
NÓS PERCORRIDOS

EIS O APOCALIPSE – A CRISE POLÍTICA DO PONTO DE VISTA CÓSMICO

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
   (Continuação da semana 
anterior)
   A Nova Era já se iniciou, 
tendo como um marco o 
dia 21 de dezembro de 
2.012, como vimos apre-
goando. Tudo o que se 
está acontecendo, as bar-
báries terroristas, toda a 

balburdia que envolvem 
as drogas, homicídios, 
latrocínios, irmão con-
tra irmão e tudo o mais, 
inclusive, é claro, o que 
está vindo ao conheci-
mento de todos, que são 
os crimes de corrupção 
e desmandos governa-
mentais de toda ordem, 
inclusive, a degradação 
do ecossistema, além de 
outros acontecimentos 
desastrosos, está chegan-
do no ápice de eclosão. 
Porque já não há mais es-
paço para a sobrevivên-
cia dos que se escondem 
nas sombras. Daqui para 
frente tudo é Luz. Por 

isso, o que temos a fa-
zer todos os dias, é ele-
var nossos  pensamentos 
visualizando um Planeta 
Terra do jeito que imagi-
namos e que gostaríamos 
que fosse, isto é, dentro 
da perspectiva da Paz, 
Sublime Serena Harmo-
nia, Saudável Saúde Men-
tal, se inteirando de que 
Somos Todos Um, e esta-
remos contribuindo para 
o surgimento dessa nova 
realidade para todos nós. 
Simples assim. É preciso 
também, fazer uma fi l-
tragem nas noticias da 
mídia em geral, não se 
deixando de forma algu-

ma envolver-se em torno 
delas. Evitem discussões 
quaisquer que sejam. 
Não alimentem nenhum 
tipo de rancor, muito 
menos de ódio. Tenham 
compaixão desses perso-
nagens públicos indolen-
tes, porque ainda vivem 
na penumbra. E assim, 
ao estarmos contribuin-
do para que a Luz che-
gue até o fundo do âma-
go de cada um também 
construiremos uma Terra 
Nova, com o Sistema de 
Vida sob a Onda de Coo-
peração e Doação, onde 
TODOS TERÃO TUDO O 
QUE CADA UM TEM.

mais de 40 vagas, além 
das vagas de cadastro 
reserva. Os cargos de 
ajudante de serviços ge-
rais, coveiro, servente, 
operador de máquinas 
pesadas, padeiro, tele-
fonista, agente de trân-
sito, técnico em segu-
rança do trabalho, PEB II 
(português, matemática, 
história e artes), fi scal 
tributário, fonoaudiólo-
go, psicólogo e auditoria 
médica, as provas serão 
no período da manhã e 
os demais cargos à tar-
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FAE Jaboticabal participa de campeonatos na cidade e região
   Na terça-feira, dia 2, a 
equipe de Bocha, cate-
goria adulto masculino 
livre, viajou para Boa Es-
perança do Sul para parti-
cipar da Copa Araraquara 
de Bocha, na Cancha de 
Bocha Municipal. A Copa 
aconteceu a partir das 
19h45 e Jaboticabal com-
petiu com a cidade anfi -

triã.
   A equipe de Atletismo, 
comandada por Rober-
ta Oliveira, está ansiosa 
para o Campeonato Esta-
dual de Atletismo, cate-
gorias adulto masculino 
e feminino, que acontece 
nos dias 4 e 5 de junho, 
das 8h às 17h, na Pista de 
Atletismo Municipal de 

São Bernardo do Campo.
   No Ginásio Municipal 
de Esportes de Batatais, 
a  equipe de Handebol, 
sub 17 masculino da FAE 
Jaboticabal, comandada 
por  Dirceu Miranda Jr., 
disputa com Derla/Mo-
coca/Funvic, da Liga Pau-
lista de Handebol. O jogo 
acontece às 15h neste sá-

Disputas marcaram o ! nal de 
semana para as equipes de basquete

   As equipes de basquete 
da Fundação de Amparo ao 
Esporte de Jaboticabal (FAE), 
categorias adulto masculino,  
sub-15 masculino, sub-17 
feminino e adulto feminino, 
representaram as escolinhas 
de iniciação e as equipes de 
competição de Jaboticabal 
no Campeonato da Liga de 
Basquete - Ribeirão Preto.
   As equipes orientadas 
pelos profi ssionais de Edu-
cação Física, João Pifer, Lui-
za Lemos, Lucimara Silva 
e Nayhara Servidone, têm 
realizado um excelente tra-
balho no Projeto Sócio-Es-
portivo, o qual conta com 
a parceria entre Prefeitura e 
Sesi - SP no projeto Atleta do 

Futuro.
   “Todo este trabalho com 
as escolinhas e as turmas 
de treinamento vem sendo 
desenvolvido há décadas 
na Prefeitura de Jaboticabal, 
com o objetivo principal de 
formação do indivíduo e de 
representação da modalida-
de e da cidade nas compe-
tições em que participa. Os 
resultados do último fi m 
de semana foram positivos 
em quatro partidas e hou-
ve apenas uma derrota, o 
que deixa toda a comissão 
técnica muito satisfeita. O 
trabalho e as competições 
continuam a todo vapor. 
Parabéns aos atletas, comis-
são técnica, FAE, por todo o 

apoio e incentivo ao esporte 
da cidade”, destaca o técni-
co João Pifer.
   Confi ra os resultados
   Categoria Adulto Masculi-
no:
   C.B.Orlândia 67 X 68 FAE 
Jaboticabal.
   Recreativa Ribeirão Preto - 
Sub-15 Masculino:
   Cid-Oliveira Leite / Ribei-
rão Preto 19 X 55 FAE Jabo-
ticabal.
   Recreativa Ribeirão Preto - 
Sub-17 Feminino:
   FAE Jaboticabal 33 X 43 
Passos - MG.
   Recreativa Ribeirão Preto – 
Adulto Feminino:
   FAE Jaboticabal 53 X 36 
Passos - MG.

EQUIPE DE LI TCHUÓ PA KUNG FU 
DA ONG AMOR SOLIDÁRIO

   A equipe de Li Tchuó 
Pa Kung Fu da ONG 
Amor Solidário, tendo 
como responsável o 
Mestre Valcir Albieri, es-
teve no domingo do dia 
22 de maio na cidade 
de Colina, participando 
do Campeonato Esta-
dual Aberto, onde con-
quistou, no total, treze 
medalhas, doze de ouro 
e uma de bronze, sendo 
os atletas competido-

res, na categoria infan-
til: Maria Eduarda Viei-
ra - 1º lugar em armas 
médias; Maicon Willian 
de Souza - 1º lugar em 
combate; Caíque Sou-
za Santos - 1º lugar em 
combate; Categoria in-
fanto-juvenil: Gustavo 
Daniel Vieira - 1º lugar 
em combate; Guilher-
me Mayone - 1º lugar 
em combate; Categoria 
juvenil: Rayssa Ulliam, 

-1º lugar em combate; 
Categoria adulto: Paulo 
Pereira Faustino - 1º lu-
gar em tao lu do norte; 
Claudemir Costa - 1º lu-
gar em armas lien tien 
kuan, facão, kuan tao e 
tao lu do sul.
   Agradecimentos ao 
vereador João Rober-
to, vereadora Carlota 
e aos pais que sempre 
colaboram com o cres-
cimento dos fi lhos.

THOMAZINHO

O trabalho 
e as 
competições 
continuam a 
todo vapor 

bado, dia 4.
   O Voleibol Adaptado 
masculino e feminino, 
comandado pelo profes-
sor Kaique Vieira, parti-
cipa da Copa Regional de 
Voleibol Adaptado Aper, 
em três disputas. A Copa 
acontece neste sábado, 
dia 4, das 15 às 17h, no 
Ginásio de Esportes José 

Pizarro, em Monte Alto.
   Jogo 1:  Feminino 60 – 
15h30 - Guaraci x Jaboti-
cabal
   Jogo 2: Feminino 50 – 
17h - Jaboticabal x Terra 
Roxa
   Jogo 3: Masculino 60 – 
16h - Guaraci x Jabotica-
bal
   Para fi nalizar, no do-

mingo, dia 5, às 9h, a 
equipe de Malha,  adulto 
masculino livre, participa  
do Campeonato Regio-
nal de Malha (Liga Piras-
sununguense de  Malha), 
na Cancha de Malha Mu-
nicipal de Américo Brasi-
liense. A FAE Jaboticabal 
disputa com a equipe de 
Araraquara. 

Unesp de Jaboticabal completa 50 anos 
projetando mais conquistas

Por Alexandre Rocha   
A Faculdade de Ciên-
cias Agrárias e Veteri-
nárias (FCAV) de Jabo-
ticabal completou na 
última quarta-feira (1º) 
50 anos de existência. 
As festividades aconte-
ceram até 1º de junho 
de 2017 com atrações 
culturais, congressos 
e palestras. Após meio 
século de vida, a FCAV 
é reconhecida mundial-
mente e planeja mais 
avanços para continuar 
sendo referência. 
   As comemorações dos 
50 anos serão pontuais, 
segundo o vice-diretor 
e presidente da comis-
são de festejos, pro-
fessor Antonio Sergio 
Ferraudo. “Trabalhamos 
com a oportunidade de 
encontrar uma situação 
que a pessoa venha gra-
tuitamente ou que haja 
uma troca”, diz sobre 
possíveis atrações.
  Ferraudo possui algu-
mas parcerias que pos-
sibilitaram a realiza-
ção de alguns eventos 
na universidade, entre 
elas, com o Departa-
mento de Música da Uni-
versidade de São Paulo. 
Desta forma, o câmpus 
pretende ir construindo 
sua agenda comemora-

tiva. “No último recital 
veio uma harpa celta e 
uma viola caipira. Tam-
bém recebemos a ban-
da Mogiana”, conta. 
   O lançamento de um 
livro também está in-
cluso nas festividades 
e deve ser lançado até 
2017. “Estamos pre-
parando um livro em 
comemoração a esses 
50 anos. Mas não de 
história. Será um livro 
que contará o que nós 
somos, para que qual-
quer pessoa leia e saiba 
como funciona a FCAV, 
como nós somos hoje 
e o que podemos fazer 
nos próximos anos”, ex-
plicou.
   Passado, presente e 
futuro
   Olhando para trás, 
Ferraudo acredita que a 
parceria entre o muni-
cípio e a universidade 
trouxe benefícios para 
ambos. Enquanto Ja-
boticabal ganha em vá-
rios setores, entre eles, 
imobiliário e comércio, 
a Unesp ganha com a 
acolhida e a localiza-
ção, por ser uma região 
próspera na agricultura, 
segundo ele. “Nós con-
tribuímos muito com o 
orçamento da cidade, 
com os nossos gastos. 

Da mesma forma que a 
gente agradece tudo o 
que Jaboticabal fez por 
nós, por ter recebido 
uma unidade da Unesp. 
Os dois lados estão feli-
zes com estes 50 anos”, 
afi rma o vice-diretor.
   Recentemente, a FCAV 
obteve avanços na área 
acadêmica e reforçou 
o quadro de pós-gra-
duações. Segundo Fer-
raudo, foi um grande 
momento. “Agora nós 
temos pós-graduação 
também no curso de 
Administração. Nós não 
tínhamos um departa-

mento que estivesse 
ligado a empresas que 
não fossem do agro-
negócio, por exemplo. 
Então, o entendimento 
de toda essa fi losofi a 
empresarial, hoje nós 
estamos tendo com o 
curso de administração 
noturno”, explica.
   Como proposta de 
futuro, o vice-diretor 
acredita que a FCAV tem 
potencial para conse-
guir mais apoios. Para 
ele, o momento é de 
buscar parcerias junto 
aos governos, empresas 
e multinacionais para 

melhorar e fortalecer a 
realização de pesqui-
sas, desenvolvimento 
de materiais e concei-
tos na agricultura. “A 
gente precisa de parcei-
ros mais potentes, que 
venham ajudar a gen-
te em alta tecnologia, 
criar empresas dentro 
do agronegócio e que 
sejam encubadas aqui 
dentro mesmo”, relata.
   Para fi nalizar, Ferrau-
do expressou sua gra-
tidão às pessoas que 
passaram pela Unesp e 
contribuíram de alguma 
forma nessas cinco dé-

cadas. “Gostaria de ex-
pressar a nossa alegria 
de termos chegado até 
aqui. Criar uma univer-
sidade, o que já não é 
fácil, e depois fazer com 
que ela siga em frente. 
Então, de fato, ela existe 
aos 50 anos. E de uma 
forma competente, pois 
somos reconhecidos em 
várias partes do mundo. 
É um momento de gran-
diosidade, de muita luz 
e gratidão com aqueles 
que contribuíram de al-
guma forma para che-
garmos até aqui”, con-
cluiu.
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CÂMARA MUNICIPAL

DE JABOTICABAL

NOTA DE ESCLARECIMENTO
aos cidadãos jabo� cabalenses

31 de maio de 2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICA-
BAL, em respeito à imensa maioria de 
cidadãos decentes que integram a so-
ciedade jabo� cabalense e que, como 
pessoas de bem que são, precisam co-
nhecer os dois lados da história para 
poder fazer um julgamento justo, cum-
pre sua obrigação de trazer a público as 
verídicas e detalhadas informações so-
bre a votação dos projetos de lei e de 
resolução que fi xaram os subsídios (sa-
lários) dos PRÓXIMOS: Prefeito, Vice-
Prefeito, Secretários Municipais e Ve-
readores, que serão eleitos em 02 de 
outubro de 2016 e tomarão posse em 
1º de janeiro de 2017.

Aqui já fi ca evidente a primeira men-
� ra publicada por “jornais” e “jornalis-
tas” que não têm compromisso algum 
com a verdade, mas apenas com seus 
interesses próprios, tentando ludibriar 
os cidadãos de bem.

Cumprindo determinação da Cons-
� tuição Federal e de suas respec� vas 
Leis Orgânicas, de quatro em quatro 
anos, sempre no úl� mo ano de mandato 
e antes das eleições, TODAS as Câmaras 
Municipais do país, têm a obrigação de 
fi xar os subsídios para os próximos Pre-
feito, Vice-Prefeito, Secretários Munici-
pais e Vereadores. Nunca para os atuais!

Logo, em momento algum, os Vereado-
res aumentaram seus próprios subsídios, 

como de forma men� rosa e maldosa afi r-
maram “jornalistas” em seus “jornais” e 
nas redes sociais. E nem poderiam fazê-lo, 
simplesmente porque a lei proíbe.

Outra men� ra deslavada veiculada pe-
los mesmos de sempre, foi que os proje-
tos foram votados às escondidas, na cala-
da da noite.

Todas as Casas Legisla� vas do país têm, 
em seus respec� vos Regimentos Internos, 
disposi# vo legal que permite a inclusão 

de qualquer projeto na Ordem do Dia 
de suas respec� vas Sessões, por meio 
de requerimento assinado por um nú-
mero mínimo de parlamentares.

Os referidos regimentos internos são 
diplomas legais, de total acesso a qual-
quer cidadão.

O Regimento Interno da Câmara Mu-

nicipal de Jabo� cabal, em seu ar� go 
99, prevê que, por requerimento assi-
nado por no mínimo a maioria absolu-
ta (mais da metade) dos Vereadores, 
qualquer projeto e em qualquer mo-
mento, pode ser incluído na Ordem do 
Dia. E foi exatamente o que ocorreu.

Foi apresentado requerimento assi-
nado por 10 Vereadores, pedindo a in-
clusão dos projetos na Ordem do Dia, 
até porque � nham de ser discu� dos e 

votados naquela sessão do dia 16 de 
maio de 2016. Isso porque a próxima 
Sessão Ordinária está marcada para o 
dia 06 de junho de 2016, portanto, a 
menos de quatro meses das eleições 
municipais, e a Lei Orgânica do Municí-
pio determina que os referidos projetos 
sejam discu� dos e votados pelo menos 
quatro meses antes do dia das eleições 
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municipais, que neste ano acorrem dia 
02 de outubro.

Desde 1º de janeiro de 2013 até 16 
de maio de 2016, 73 projetos foram in-
cluídos na Ordem do Dia, discu� dos e 
votados exatamente da mesma forma.

Todos os projetos, incluídos ou não 
previamente na Ordem do Dia divul-
gada, são votados sempre em sessões 
públicas, com dia e horário de todos co-
nhecidos. Assim, cai por terra a segun-
da men� ra.

O subsídio do próximo Prefeito foi fi -
xado em R$ 25.335,00, ou seja, ele re-
ceberá um valor líquido de aproximada-
mente R$ 19.000,00 para administrar 
uma cidade com cerca de 80.000 ha-
bitantes, mais de 1.200 servidores pú-
blicos e um orçamento de aproximada-
mente R$ 300.000.000,00. 

Com relação ao Vice-Prefeito, que 
atualmente recebe como subsídio me-
tade do valor recebido a igual " tulo 
pelo atual Prefeito, foi fi xado valor mui-
to menor para a próxima Legislatura, 
ou seja, idên� co ao subsídio que será 
recebido pelos futuros Vereadores: R$ 
7.891,03. Essa diferença pra� camen-
te compensa o aumento concedido ao 
subsídio do futuro Prefeito.

Já o subsídio dos Secretários Munici-
pais, que atualmente é de R$ 10.872,09, 
foi fi xado para a próxima Legislatura em 
R$ 13.500,00, que deverá resultar num 
valor líquido de aproximadamente R$ 
10.200,00.

Finalmente, chegamos à verdade so-
bre a fi xação do subsídio dos Vereado-
res que serão eleitos em 02 de outu-
bro de 2016 e tomarão posse em 1º de 
janeiro de 2017. Nenhum centavo de 
reajuste para os atuais Vereadores!

Em razão do disposto na Cons� tuição 
Federal, os Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Jabo� cabal, poderiam ter o 
subsídio fi xado em até 40% do subsídio 
dos Deputados Estaduais, ou seja, R$ 
10.128,90. E assim não se procedeu.

Desde 1º de janeiro de 2013 até 31 de 
dezembro de 2016, TODOS OS FUNCIO-
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JA-
BOTICABAL � veram seus salários reajus-
tados da seguinte forma: 6,5% em 2013, 
através da Lei nº 4.420/13;  6,20% em 
2014, através da Lei nº 4.549/14;  8,20% 
em 2015, através da Lei nº 4.694/15 e, 
fi nalmente, 8,32% em 2016, através da 
Lei nº 4.757/16. Assim, seus salários 
foram corrigidos, de forma acumula-
da, em aproximadamente 32,5%. Aqui, 
mais uma men� ra dos “jornais”, “jorna-
listas” e redes sociais quando afi rmam 
que os servidores públicos municipais 
� veram aumentos pequenos e parcela-
dos. Como vimos, o reajuste de todo o 

funcionalismo público municipal, en-

tre 2013 e 2016, foi de 32,5%. Não se 
viu “jornalista”, ou quem quer que seja, 
falar em crise ou reclamar do reajuste 
concedido.

No mesmo período, Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários Municipais, " -

veram seus subsídios reajustados da 

seguinte forma: 6,20% em 2014, 8,20% 

em 2015, e 8,32% em 2016.

Assim, o subsídio do atual Prefei-
to que em 1º de janeiro de 2013 era 
de R$ 18.000,00, atualmente é de R$ 
21.744,19. Não se falou em crise, falta 
de dinheiro na Prefeitura ou qualquer 

" po de veto.
 O subsídio do atual Vice-Prefeito, 

que em 1º de janeiro de 2013 era de R$ 

O subsídio dos atuais 
Vereadores, que em 1º 
de janeiro de 2013 era 

de R$ 6.192,03, continua 
exatamente o mesmo, 
sem um único centavo 
de acréscimo e assim 
continuará até o & nal 
do mandato em 31 de 

dezembro de 2016!

9.000,00, atualmente é de R$ 10.872,09. 
Aqui também, ninguém falou em crise, 
falta de dinheiro na Prefeitura ou qual-

quer " po de veto.
O subsídio dos atuais Secretários Mu-

nicipais, que em 1º de janeiro de 2013 
era de R$ 9.000,00, atualmente é de 
R$ 10.872,09. Também neste caso, nin-
guém falou em crise, falta de dinheiro 
na Prefeitura ou qualquer " po de veto.

Já o subsídio dos atuais Vereadores, 
que em 1º de janeiro de 2013 era de R$ 
6.192,03, con" nua exatamente o mes-

mo, sem um único centavo de acrésci-

mo a qualquer # tulo e assim con" nu-

ará até o fi nal do mandato em 31 de 

dezembro de 2016!

O que decidiu então a Câmara Muni-

cipal sobre o subsí-
dio a ser recebido 
pelos Vereadores 
que serão eleitos 

em 02 de outubro 

de 2016 e tomarão 

posse em 1º de ja-

neiro de 2017?

Decidiu fi xar o 
referido subsídio, 
corrigindo o valor 
atual em aproxi-
madamente 28%, 
ou seja, em quase 

5% a menos que os 32,5% concedidos 
e já recebidos por todos os funcionários 

públicos municipais e muito próximo do 

já recebido e devidamente embolsado 

por Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, sem que tenham falado em 

crise, falta de dinheiro na Prefeitura ou 

qualquer " po de veto.

Assim, a par" r de 1º de janeiro de 

2017, e só a par" r daí, os Vereadores 
da Câmara Municipal de Jabo� cabal re-
ceberão um subsídio de R$ 7.891,03, ou 

seja, menor que o subsídio do Prefeito, 
menor que o subsídio dos Secretários 
Municipais e igual ao subsídio do Vice-
Prefeito, que não precisa efe� vamen-
te realizar qualquer � po de serviço ao 
município para recebê-lo.

Outra men� ra é que o reajuste do 
subsídio dos Vereadores trará ainda 
mais difi culdade à Prefeitura, que não 
está cumprindo seus compromissos fi -
nanceiros, ou seja, está quebrada.

Primeiro, ao que parece, não há qual-

quer crise na Prefeitura. Tanto assim, 
que Prefeito, Vice-Prefeito e Secretá-
rios Municipais � veram seus subsídios 
reajustados de 2013 até hoje em apro-
ximadamente 24%. Tiveram seus sub-
sídios depositados em suas respec� vas 
contas bancárias e, não se tem qual-
quer no" cia, de que tenham feito qual-
quer � po de reclamação, ou menos ain-
da, devolução de um único centavo em 
razão da crise.

Além disso, a atual administração, 
por meio da criação de cargos efe� vos, 
cargos em comissão e aumento de salá-
rios para algumas categorias do funcio-
nalismo público municipal, aumentou a 
folha de pagamento da Prefeitura Mu-
nicipal em quase R$ 1.000.000,00 por 

mês. Onde está a 
crise? Quem criou 
a crise? 

Segundo e mais 
importante, é que 
a Câmara Munici-
pal, ao contrário 
do que afi rmam 
os men� rosos de 
plantão, NÃO UTI-
LIZARÁ um único 

centavo a mais do 

orçamento da Pre-

feitura para pagar o subsídio de seus 
Vereadores. U� lizará, apenas e tão so-
mente, seu próprio orçamento, confor-
me previsto pela Cons� tuição Federal.

Quem abre buracos nas ruas é a Pre-
feitura e não a Câmara. Logo, quem 
deve fechar os buracos abertos, é quem 
os abriu, ou seja, a Prefeitura, pois so-
mente dela é a obrigação de executar 
(Poder Execu� vo), e não da Câmara 
Municipal.

Quem instalou e administra a UPA é 

a Prefeitura e não a Câmara. Logo, é o 
orçamento da Prefeitura e não o da Câ-
mar
men

que, 
mulg
58, 
pag
seus 
dos 
VE 
foram economizados ao longo do ano. 
Somen
Municipal 
pal 
com indicação de repasse a diferentes 
en� dades que prestam relevantes servi-
ços à nossa comunidade.

sável apenas e tão somente pela gestão 
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ACOMPANHE AS ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
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a Prefeitura e não a Câmara. Logo, é o 
orçamento da Prefeitura e não o da Câ-
mara que deve suportar o seu funciona-
mento. E assim por diante.

Com seu orçamento cons� tucional 
que, aliás, foi reduzido em 1% com a pro-
mulgação da Emenda Cons� tucional nº 
58, a Câmara Municipal de Jabo� cabal 
paga em dia todos os seus servidores e 
seus fornecedores, ou seja, cumpre to-
dos seus compromissos, e ainda DEVOL-
VE à Prefeitura Municipal, recursos que 
foram economizados ao longo do ano. 
Somente no exercício de 2015, a Câmara 
Municipal devolveu à Prefeitura Munici-
pal a importância de R$ 1.621.999,02, 
com indicação de repasse a diferentes 
en� dades que prestam relevantes servi-
ços à nossa comunidade.

Assim, a Câmara Municipal é respon-
sável apenas e tão somente pela gestão 

do seu próprio orçamento, e é com ele 
que o Poder Legisla� vo cumpre rigoro-
samente suas funções. E ainda devol-
ve dinheiro para a Prefeitura Munici-
pal, “tapando muitos buracos”, o que, 
legalmente, não teria obrigação de fa-
zer.

Acontece que estamos em ano elei-
toral. Nessa época, pessoas que gos-
tariam de ser Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores, mas não têm coragem de 
se candidatar, resolvem, como sem-

pre, atacar aqueles que enfrentaram 
as urnas e venceram as eleições. Esses 
“a� vistas”, traves� dos de “salvadores 
da Pátria”, entram em ação, seja por 
interesses próprios e quase sempre es-
cusos, ou então para tentar benefi ciar 
algum futuro candidato amigo seu.

Outros já exerceram cargos ele� vos, 
mas, em razão do pífi o e, por vezes, cri-
minoso desempenho que � veram, não 
conseguiram renovar seus mandatos.  
Então, defendem teses que nunca pra-
� caram e tentam denegrir a imagem 
daqueles que ocupam o cargo público 
que cobiçam.

Existem também aqueles que,  sem 
saber, e sem antes procurar saber,  o 
que na realidade está acontecendo, 
entram na onda dos “compar� lha-
mentos” e  se aproveitam dos holofo-
tes das redes sociais para publicar dis-

cursos infl amados sobre o que é moral 
e correto. Têm os melhores conselhos, 
apontam o dedo em riste e sabem a 
solução para os rumos da cidade, até 
da Nação, mas na verdade, pouco, ou 
nada de concreto fazem, em sua vida 
pessoal e profi ssional, pela sociedade 
objeto de sua “furiosa defesa”.

É inegável que vivenciamos momen-
to peculiar de frustração em relação 
à classe polí� ca. Estamos todos desa-
pontados e incrédulos diante da ava-

lanche de corrupção que assola o povo 
brasileiro. Tal indignação tem sólido 
fundamento, mas não pode se esten-
der sobre a totalidade dos agentes po-
lí� cos, numa simplória generalização. 
Há que se dis� nguir o joio, do trigo.

Enfi m, cidadãos de verdade, obser-
vem com cautela o movimento dessas 
pessoas que, a todo momento, fi ngin-
do defender o bem comum, distorcem 
fatos e situações,  repe� damente, ten-
tando induzi-los a erro. Especialmente 
na época da campanha para as eleições 
municipais de 02 de outubro próximo, 
esses indivíduos u� lizarão “jornais”, 
panfl etos, redes sociais e todos os de-
mais ar� � cios, como sempre fazem, 
tentando atrapalhar a candidatura da-
queles que não comungam de seus in-
teresses velados. FIQUEM ATENTOS!

Exatamente por isso, a Câmara Muni-

cipal de Jabo� cabal apresenta esta Nota 
de Esclarecimento e, ainda restando qual-
quer dúvida, convida todo cidadão que 
assim desejar, a comparecer à sede do 
Poder Legisla� vo Municipal e ter acesso 
aos documentos que embasaram estas 
explicações e todo o conteúdo aqui ex-
posto.

Assim, tomando contato com os ele-
mentos necessários, poderá formar seu 
convencimento e fazer o julgamento justo 
a respeito do tema.
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Projeto Microbacias II bene! cia 
mais de mil produtores rurais

   Mais de três mil produto-
res rurais paulistas terão 
condições de aperfeiçoar 
e valorizar o seu processo 
produtivo e gerar renda 
por meio da sexta Chama-
da Pública do Projeto de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, 
do Governo do Estado. Na 
terça-feira, 31 de maio, o 
governador Geraldo Al-
ckmin, acompanhado do 
secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, assinou termos de 
compromisso com 134 as-
sociações e cooperativas 
de 112 municípios pau-
listas que apresentaram 
Proposta de Negócio para 
adquirir equipamentos, 
estruturas e tecnologias.

   Na sexta Chamada Públi-
ca do Microbacias II, o Go-
verno paulista investirá 
R$ 58.795.220,92 de um 
total de R$ 91.029.181,36, 
para apoiar 90 associa-
ções e 44 cooperativas na 
aquisição de estruturas, 
equipamentos e tecnolo-
gias, com melhores condi-
ções de competitividade, 
geração de renda e quali-
dade de vida no campo a 
3.661 produtores rurais 
e famílias paulistas. Em 
contrapartida, as entida-

des desembolsarão R$ 
32.233.960,44.
   “Com o Microbacias II, 
damos mais um importan-
te passo para aumentar 
a qualidade do produto, 
passamos pela transfor-
mação da agricultura para 
a agroindústria e, por ou-
tro lado, incentivamos a 
geração de emprego. O 
Projeto fortalece ainda o 
associativismo e o coo-
perativismo, porque une 
as pessoas, faz com que 
o pequeno produtor se 
torne maior e mais forte, 
passe a ter maior escala 
de produção. Tenho con-
fi ança de que a economia 
irá melhorar e a agricultu-
ra terá um grande papel, 
puxando os outros seto-
res, com foco na geração 
de emprego e renda”, afi r-
mou o governador.
   O Projeto tem contribu-
ído para transformar as 
vidas, na avaliação do se-
cretário Arnaldo Jardim. 
“Muitos que hoje aqui es-
tão saíram de longe, pega-
ram a estrada e se soma-
ram porque acreditam na 
agricultura, no agricultor 
e no Projeto Microbacias 
II. A ação do Governo não 
é sinônimo de que o pe-
queno produtor é ‘café 
com leite’ ou é objeto de 
ações paternalistas, mas 

proporciona assistência e 
fortalecimento a todas as 
cadeias produtivas em to-
das as regiões do Estado, 
principalmente ao agri-
cultor familiar, que darão 
sequência ao desenvol-
vimento de suas ativida-
des”, ressaltou.
   Além da assinatura dos 
Termos de Compromisso 

com as 134 entidades, o 
evento marcou a assina-
tura de um Protocolo de 
Intenções com o Banco 
do Brasil para implantar 
ações de fomento à pro-
dutividade e competitivi-
dade dos produtores ru-
rais paulistas.
   Sobre o MicrobaciasII
   O Projeto de Desenvol-
vimento Rural Sustentável 
– Microbacias II – Acesso 
ao Mercado é uma ação do 
Governo do Estado de São 
Paulo, executada pela Se-

cretaria de Agricultura e 
Abastecimento, por meio 
da Coordenadoria de As-

sistência Integral (Cati) 
e pela Secretaria do Meio 
Ambiente, por meio da 

Coordenadoria de Biodi-
versidade e Recursos Na-
turais (CBRN).

     Com o 
Microbacias 
II, damos mais 
um importante 
passo para 
aumentar a 
qualidade do 
produto...

Associação Comandante Glauco Souza 
inaugura sede e mira início das aulas 

teóricas para Piloto Privado

Por Alexandre Rocha   
   Com o objetivo de ofere-
cer cursos de Piloto Priva-
do, Comissário de Bordo 
e Mecânico de Aeronaves 
para jovens carentes, a 
Associação Comandan-
te Glauco Souza – ACGS 
inaugurou na quarta-feira 
(1º) sua sede, no Aeropor-
to de Jaboticabal. Parcei-
ros, amigos e autorida-
des estiveram presentes 
e conferiram o local, que 
foi reformado para aten-
der exigências da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
– ANAC.

Está quase tudo 
pronto 

   O presidente da ACGS, 
José Alves de Souza Neto, 
apresentou aos convida-
dos as ações promovidas 
pela associação em seus 
três anos de existência, 
desde o surgimento até a 
reforma do hangar e apro-
vação da ANAC para o iní-
cio das aulas teóricas. O 
próximo passo é transfor-
mar a ACGS em uma enti-
dade de utilidade pública, 
o que geraria receita para 
custear as despesas dos 
cursos para os alunos. 
   “Subindo os degraus nos 
governos municipal, esta-
dual e federal a gente con-
segue com que as doações 
de empresários, empresas 
e pessoa física possam ser 

   Todos 
estão sendo 

fundamentais 
para que tudo 
isso se torne 
realidade”

abatidos no imposto de 
renda. Isso é um grande 
diferencial para a gente”, 
disse Alves.

   A associação continua 
buscando parcerias e re-
cebendo doações. As aulas 
teóricas de Piloto Privado, 
carro-chefe do projeto, 

devem ser iniciadas entre 
julho e agosto. 
   A ACGS
   Em julho de 2013, José 
Alves iniciava a associa-

ção junto a familiares e 
amigos como uma for-
ma de reverenciar o fi lho 
Glauco, que havia faleci-
do, um ano antes, após 
acidente automobilístico. 
Jovem, Glauco já era pi-
loto da TAM, seu grande 
sonho, desde quando de-
cidiu seguir carreira.
   “Após a morte dele, fi -
camos com alguns espa-
ços vazios e sentíamos a 
necessidade de preencher 
com alguma coisa. A gen-
te não tinha imaginado 
uma estrutura como tem 
agora”, revela Alves.

   Nesses três anos, a as-
sociação realizou várias 
ações para arrecadar fun-
dos com o objetivo de re-
formar o hangar e montar 
as salas de aula. Doações 
mensais também ajuda-
ram a reforçar o montante 
e parcerias foram funda-
mentais para o avanço da 
ACGS.
   “Quero agradecer a to-
das as pessoas envolvidas 
e comprometidas com a 
associação. Todos estão 
sendo fundamentais para 
que tudo isso se torne rea-
lidade”, concluiu.

Mais de 130 associações e cooperativas de 112 municípios paulistas 
participam da liberação de mais de R$ 58 milhões.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Edital de Convocação do Concurso Público nº 01/2015

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, no uso de suas atribuições, em razão do 
desinteresse do candidato CONVOCADO, aprovado em 2º lugar, o 
senhor BRUNO MASCARO, vem CONVOCAR a candidata classifi -
cada em 3º (terceiro) lugar no cargo de SERVENTE, do Concurso 
Público nº 01/2015 deste Poder, a senhora LARISSA SCATTOLIN 
MARTINS, portadora do RG nº 30.322.256-6 SP.

A candidata convocada deverá apresentar-se no Departamen-
to de Administração e Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco nº 765, centro, Jabotica-
bal-SP, no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do telegra-
ma ou publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 7:30h 
as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h, para entregar os documentos 
necessários para a respectiva admissão. 

Informamos que o não comparecimento no período supracita-
do confi gura o desinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 01 de junho de 2016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Mactron Comércio de Equipamentos para Escritório 
Ltda
FUNDAMENTO: convite nº 05/2013
OBJETO: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo do contra-
to celebrado entre as partes, que tem como objeto a contratação de 
empresa para a locação de 16 (dezesseis) equipamentos reprográfi -
cos do tipo multifuncional a laser e serviços de manutenção corretiva, 
preventiva e assistência técnica in loco.
DATA DO ADITAMENTO: 27/05/2016
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 28.135,42 (vinte e oito mil cento e 
trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 096, DE 30 DE MAIO DE 2016  - CONCEDE 30 (trin-
ta) dias de Licença Prêmio, em gozo à servidora SOLANGE MARY 
FERNANDES.

PORTARIA – Nº 098, DE 30 DE MAIO DE 2016  - CONCEDE 15 (quin-
ze) dias de Licença Prêmio, em gozo e 45 (quarenta e cinco) dias em 
pecúnia, ao servidor MARCO ANTONIO DE ALMEIDA.

ATO DA MESA Nº 016, DE 30 DE MAIO DE 2016 - CONCEDE 45 
(quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio, em pecúnia ao servidor 
CLAYTON BARONE.

GUSTAVO PAVANELLI ME, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Instalação nº 52000424 e requereu a Licença 
de Operação para Gás Engarrafado Comércio Atacadista de, sito à 
Avenida Manoel Martins Fontes, nº 950, Loteamento Colina Verde 
-  Jaboticabal/SP.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda, 
torna público que recebeu da  CETESB a Renovação da Licença 
de Operação  nº 52001940, válida até 31/05/2018 para Extração de 
Óleo de Sementes Oleaginosas (exceto milho), na Rodovia Briga-
deiro Faria Lima Km. 348,  Da Grama – Jaboticabal - SP.

BIOCUTHIS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 
EIRELI - EPP, torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da  Licença de Operação nº 52001939, válido até 31/05/2018 para 
Fabricação de Cosméticos em Geral, sito à Avenida General Osório 
nº 757, Bairro Sorocabano, Jaboticabal – SP

ARCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que recebeu  
da CETESB a  Renovação da  Licença de Operação nº 52001934, 
válido até 31/05/19  para Fabricação de Artefatos  de Borracha para 
uso pelas industrias,  sito à  Avenida Caetano Boarini nº 71, Distrito 
Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

B A Martins Cruz & Cia Ltda.-ME, torna público que recebeu 
da CETESB a  Renovação da Licença de Operação nº 52001933, 
válida até 30/05/2020  para Fabricação de Peças para Máquinas-
Ferramentas sito à Rodovia Brigadeiro Faria Lima nº 2090, Jabo-
ticabal/SP.

OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA., torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença Prévia N° 52000441 e requereu a Li-
cença de Instalação para Defensivos Agrícolas, n.e.; fabricação de, 
sito à Rua Minervino de Campos Pedroso, Nº 13, Parque industrial 
Carlos Tonanni, Jaboticabal/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 17/2016

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de con-
formidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da Resolução nº 230 de 
07 de Março de 1.995.

Considerando as notícias divulgas pelos diferentes meios de 
comunicação em face da discussão e votação pela Câmara Municipal 
de Jaboticabal dos projetos que fi xaram os subsídios de Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais para a legislatura 2017-
2020 e,

Considerando, principalmente, na imensa maioria dos casos, a 
evidente e absurda distorção da verdade sobre a matéria,

RESOLVE, com fundamento no disposto no Decreto-Legislativo 
nº 374, de 02 de agosto de 2.005, determinar ao Setor de Comunicação 
da Câmara Municipal, que adote as providências necessárias para pres-
tar esclarecimento à população jaboticabalense.

REGISTRA, PUBLICA E CUMPRA-SE

Jaboticabal, 30 de maio de 2016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente

Vitório De Simoni
Vice-Presidente

Dra. Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
1º Secretária

Rubens Caiuby da Gama Junior
2º Secretário

“Distribuidora de Lubrifi cantes e Filtros localizada 
em São Jose do Rio Preto, Contrata:  Consultor de ven-
das com  experiência em vendas externas de produtos 
automotivos  para atuar na região de Jaboticabal (exi-
ge-se veículo próprio, experiência  em vendas externas 
comprovada  e disponibilidade para viagem).  Enviar 
currículos  para:  rh@nexlub.com.br”

TEMOS ESTERCO ORGÂNICO 
DE FRANGUINHA

Para toda Lavoura, R$ 185,00 por tonelada, 
entregue na propriedade.

Caminhão caçamba, em média de 24 mil quilos.
Contato Nelson:

(14) 9.9608-3210 ou (14) 3406-5510

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
1º Leilão 17/06/2016 - 2º Leilão 30/06/2016 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 200 M2 - JABOTICABAL - SP
Antonio Sanches Ramos Junior, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 677, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado 
pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas 
datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Localização do imóvel: Jaboticabal - SP. Jardim Pedroso. Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
200,00m². Matr. 15.457 do RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser 
apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 17/06/2016, às 14h. Lance 
mínimo: R$ 225.000,00 - 2º Leilão: 30/06/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 135.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br

Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464
Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 677

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ALEXANDRE 
CARRÃO CASTAGNOLLI

(Prenotação 149.782 de 07/03/2016)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a Alexandre Carrão Castagnolli, RG nº 
19.232.237-0-SSP/SP, CPF nº 141.197.458/13, brasileiro, divor-
ciado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Lions 
Internacional, número 131, Jardim Tangará, que nos termos do ar-
tigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica 
Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobili-
ário nº 144440297121, garantido pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 17 na matrícula nº 8.536, que grava o imóvel situado 
na Rua Lions Internacional, número 131, Jardim Tangará, vem lhe 
notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
31, 32 e 33, apurado pela credora até o dia 03/03/2016, no va-
lor total de R$13.840,83 (treze mil, oitocentos e quarenta reais e 
oienta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na 
Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, 
no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-fei-
ra, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado 
e mais o valor de R$178,46 (cento e setenta e oito reais e quarenta 
e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudi-
cial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante à credora fi duciá-
ria o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor da Caixa 
Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jor-
nal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 23 de maio 
de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Cristiano Massola – ME
FUNDAMENTO: dispensa de licitação, com fundamento legal no inci-
so II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de implan-
tação de serviços de rede, consubstanciado na implementação de 
serviços de diretório (AD), fi rewall (IPTABLES), serviços de envio e 
recebimento de e-mails (ZARAFA), serviços de controle de acesso à 
internet (PROXY) e serviço de endereçamento de rede local (DHCP), 
para fi ns de melhorias da qualidade e a estabilidade da rede de com-
putadores da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta 
reais),  
DATA DOS CONTRATOS: 01/06/2015
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GENTE ESPECIAL
Maria 

Dias Tostis 

Garcia

ANIVERSARIANTES

MARIA TRABALHADORA 
Por Alexandre Rocha   
Aos 76 anos, Maria Dias Tostis 
Garcia possui uma grande his-
tória de vida. Nasceu em Monte 
Alto, mas aos três anos veio para 
Jaboticabal com os pais Antônio 
e Arlinda e cinco irmãos. 
   Aos 7 anos, já trabalhava entre-
gando marmita e lembra de um 
incidente que hoje é motivo de ri-
sada. “Um dia deu uma chuva tão 
forte que eu derrubei a tampa da 
marmita na enxurrada. Eu corri 
para tentar pegar, mas esqueci da 
marmita. Quando vi foi tudo”, lem-
bra. O resultado? Maria não perdeu 
o emprego, mas teve que dar outra 
marmita para a dona.

   Depois disso, ela foi empregada 
doméstica, trabalhou na granja lim-
pando ovos e foi caixa e repositora 
em um supermercado. Foi lá que 
conheceu aquele que seria seu ma-
rido, Baltazar Garcia. Depois que 
casaram, viveram momentos bons, 
mas também difíceis, principal-
mente quando um empregador de 
Baltazar fechou o estabelecimento e 
foi embora da cidade deixando ele 
com as dívidas do comércio.
   Os amigos ajudaram o casal a 
se reerguer e Baltazar investiu 
no próprio lava rápido. “O Edu-
ardinho Manaia ajudou a gente 
a conseguir um empréstimo e ir 
para São Paulo comprar os ma-

teriais para montar o lavador. 
Quem nos ajudou também foi o 
Ângelo Berchieri, que era pre-
feito, e o Vitinho Lamparelli que 
cedeu o pátio na Av. Pintos para 
montarmos”, lembra. No local, o 
comércio ) cou cerca de 30 anos, 
depois mudou para a Av. Tiran-
dentes, onde ) cou mais dezes-
seis. “Até hoje o pessoal reclama. 
Dizem que não tem mais lavador 
igual o do Baltazar”, conta.
   Maria ajudava o marido e ao ) -
nal de cada lavagem levava o veí-
culo ao dono. “Hoje o pessoal fala 
lá na hidroginástica ‘Maria, cadê 
a * anelinha?’, porque eu ia com o 
paninho entregar os carros e onde 

Versos de Rodeio tirado 

do livro “ Bala de Prata & 

Amigos Trovas de Rodeio”

Me chamaram de Peão... 
Prá quem chamou, vou 
responder.
Tenho uma cama ampla 
prá fazer amor com a mo-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Conheça Yasmin Boldrin

  Linda de viver, a bela 
parece ter vindo de um 
conto de fadas, riscou a 
passarela do concurso 

rena até ela enlouquecer.
Tenho um iate prá levar a 
loira navegar no amanhe-
cer.
Da varanda da minha casa 
na fazenda, fi co olhando 
os boi na invernada até 
anoitecer.
Depois de tanta luta na 
vida, a conta do banco não 
para de crescer.
Outro dia me chamaram 
de bobão.
Hoje tenho orgulho em 
lhe dizer:
Se tudo isso conquistado 
for ser Peão... 
Quero ser Peão até mor-
rer!!!
Oooo vichi, vichi, viche-
ee!!!

ALINE MASSARO, celebre o dia 10 com o tesouro brilhante da 
paz, do amor, compreensão e conquistas. PARABÉNS!

SAMUEL BEDORE ZEVIANI que o dia 04 seja regado a har-
monia, bondade, gestos solidários e um futuro brilhante e promis-
sor. FELICIDADES!

TADASHI OTANI, ótimas vibrações de luz, repletas de agradá-
veos surpresas nesta sua feliz existência. PARABÉNS PELO DIA 
06 de junho.

MURILO FERNANDES... desejamos novas conquistas e a se-
renidade de realizações. Parabéns pelo seu Aniversário no dia 10!

JOSIANE GARCIA, que o dia 9 traga inúmeráveis sonhos reali-
zadores, com muita energia para iluminar todos os dias da sua vida. 
FELICIDADES!

de beleza e conquistou o 
título de Mini Miss Jabo-
ticabal 2015. Diante dos 
jurados, a estudante do 
quinto ano fundamental 
brilhou e encantou a to-
dos. Yasmin é natural da 
cidade de Jaboticabal e 
faz parte do casting PHP 
Models. Sua beleza con-
ta com um par de olhos 
azuis e longos cabelos 
de princesa. Desenvolta, 
a bela também faz aula 
de balé, tem 10 anos de 
idade e um lindo caminho 
pela frente. 
   Vamos fi car de olho nela!
   Foto: Jean Teixeira

tinha sujeira eu ia limpando”, fala.
Além das recordações, há cinco 
anos o que ) ca é a saudade, já que 
ela vive sem Baltazar, que faleceu 
após problemas de saúde. Os ) -
lhos Baltazar e Maria do Carmo 
seguem por perto apoiando a 
matriarca e os eventos de família 
sempre acabam em boas risadas. 
“Eu ) z de tudo para dar para os 
meus ) lhos o que eu não tive para 
mim”, a) rma Maria.
   Daqui para frente ela só espe-
ra alegrias e tem como objetivo 
ver os quatro netos formados e 
atuando na pro) ssão escolhida. 
Sua simpatia e história fazem 
dela “gente especial”, mulher que 

sempre trabalhou para ajudar a 
mãe, quando seu pai não estava 

lá, e também o marido, por quem 
sempre esteve ao lado.
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Sem verba da Prefeitura, Associação Protetora dos 
Animais faz campanha para arrecadação de fundos

Objetivo é pagar contas e continuar com programa de castrações

Por Alexandre Rocha   
   A Associação Prote-
tora dos Animais – APA 
lançou no último mês 
a “Campanha dos 900 
amigos” para acertar 
um débito de R$ 9 mil 
com uma clínica e um 
hospital veterinário 
que trataram de ani-
mais resgatados pela 
APA. O apelo popular 

pretende sensibilizar 
900 pessoas que contri-
buam com R$ 10 cada. 
A campanha foi a saída 
encontrada pela APA, 
que ainda não recebeu 
verba da Prefeitura de 
Jaboticabal em 2016.
   Fundada em 2001 e 
presidida por Jeff rey 
Frederico Lui, a associa-
ção atua no controle da 

população de animais 
e acredita que a castra-
ção é a melhor forma 
de zerar o número de 
animais abandonados 
no município. Além das 
castrações, a associação 
atende animais abando-
nados, que geralmente 
estão em situação crí-
tica e que precisam de 
tratamentos que, na 

maioria das vezes, cos-
tumam ser caros. 
   A APA conta com a 
parceria da Unesp, onde 
está sediada. Além do 
local, a universidade 
contribui enviando alu-
nos do curso de vete-
rinária para participar 
dos procedimentos ci-
rúrgicos realizados na 
associação. Desde a sua 

fundação, a APA pos-
sui um convênio com 
a Prefeitura, que desti-
na o valor de R$ 5 mil 
por mês. Em troca, a 
associação recebe ani-
mais cadastrados no 
setor de zoonoses para 
castração. Entretanto, 
em 2016, a APA tem se 
mantido apenas com 
doações e recursos do 
presidente e dos pró-
prios colaboradores.
   A vice-presidente 
da associação, Valéria 
Barbieri, afi rma que a 
falta do repasse dei-
xou tudo mais difícil. 
“É um valor que faz 
muita diferença para 
nós. Talvez, se tives-
sem pagando em dia, 
a situação da APA não 
estaria tão complicada 
como está. Mesmo as-
sim, a associação não 
parou de atender os 
animais da zoonoses 
para não interromper-
mos nosso programa 
de castração”, disse.
   Custos altos
   Voltada para pesso-
as de baixa renda, as 
castrações na APA, ge-
ralmente, custam um 
valor simbólico, que 
ajuda apenas a custear 
parte das despesas, ou 

então acabam saindo a 
custo zero, dependen-
do do caso. Esse com-
promisso reforça a ne-
cessidade da entidade 
dispor de recursos para 
custear valores altos. 
“Quase toda a arreca-
dação da APA vai para a 
compra de anestésicos. 
São muito caros”, expli-
ca. “Quero ressaltar a 
importância das pesso-
as que já são colabora-
doras da APA, pois, se a 
associação ainda existe 
é graças a essas pesso-
as. As pessoas que ain-
da não colaboram e não 
são associadas, quero 
convidar para estarem 
participando, pois é 
algo muito gratifi cante 
e compensador”, fi nali-
za a vice-presidente.
   Para participar da 
campanha ou tornar-se 
associado acesse o site 
www.apajaboticabal.
org.br e clique no menu 
“Associe-se”. O telefo-
ne para contato é o (16) 
3209-7507.
   Questionada sobre o 
assunto, a assessoria 
de comunicação da pre-
feitura não respondeu 
à reportagem do Jornal 
A GAZETA até o fecha-
mento desta edição

Tribunal rejeita contas da FAE
Cargos comissionados em excesso motivaram parecer contrário

Por Alexandre Rocha   
   O Tribunal de Con-
tas do Estado – TCE 
julgou irregular a 
prestação de con-
tas da Fundação de 
Amparo ao Esporte 
- FAE, referente ao 
ano de 2014. O pa-
recer foi divulgado 
esta semana e levou 
em conta o excesso 
de cargos comissio-
nados na fundação 
e a ausência de efe-
tivos. 
   No relatório, o Tri-
bunal aponta que os 
comissionados de-
vem ocupar apenas 
cargos de direção, 
chefi a e assessora-
mento, mas não é 
o que acontece na 
FAE. Atribuições 
como Assessor Téc-
nico Desportivo e 
Assessor Técnico de 
Administração, por 
exemplo, são fun-
ções administrativas 
corriqueiras, segun-
do o TCE, que deve-
riam ser exercidas 
por funcionários efe-
tivos, ou seja, con-
cursados. Em 2014 
havia 18 cargos co-
missionados ocupa-
dos na FAE, mas ne-
nhum efetivo.
   Financeiro no ne-
gativo
   Outro apontamento 
feito pelo Tribunal 
foi o resultado defi -

citário da fundação 
naquele ano. O to-
tal das despesas foi 
de R$ 1.747.471,84, 
considerado den-
tro dos parâmetros 
previstos. Entre-
tanto, o repasse da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal para a FAE foi 
de R$ 1.582.511,29, 
ou seja, cerca de R$ 
140 mil a menos. A 
Lei Orçamentária 
Anual previa que o 
repasse deveria ser 
de R$ 1.850.445,00, 
mas a Prefeitura não 
cumpriu.
   O relatório do TCE 
destaca que nesse 
caso, a Fundação 
não foi responsável 
pelo apontamento, e 
sim a Prefeitura, que 
não fez o repasse 
devido.
   Outro lado
   Segundo o Depar-
tamento Jurídico da 
Prefeitura, foi enca-
minhado para a Câ-
mara de vereadores 

um projeto de lei 
que criará os cargos 
efetivos apontados 
pelo TCE. A Casa 
aprovando o pro-
jeto será realizado 
um concurso para o 

preenchimento das 
vagas.
   Questionado so-
bre a Prefeitura ter 
contrariado a Lei 
Orçamentária Anu-
al e feito o repasse 

abaixo do previsto, 
o departamento não 
respondeu o motivo, 
mas ressaltou que “a 
fundação executou 
o orçamento den-
tro dos parâmetros 

previstos” e que “as 
circunstâncias não 
foram causadas pela 
gestão da entidade, 
mas pelos repasses 
insufi cientes efetua-
dos pela Prefeitura”.


